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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA DA 28 REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -
COMAM, REALIZADA NO DIA 20 DE
NOVEMBRO DE 2009. EM ALTAMIRA
- PARÁ.

A reunião foi presidida pela Ilustríssima Senhora Secretaria Municipal da Gestão do
Meio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente -
COMAM, a Senhora Zelma Luzia da Silva Costa.

No vigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e nove, das dezesseis horas e
vinte minutos às dezessete horas e onze minutos, no Auditório do Centro de Artesanato de
Altamira - CAA, situado a Rua Acesso II, n° 800 - Bairro: Premem Altamira-Pará.
Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes que compõem o Conselho Municipal do
Meio Ambiente - COMAM, conforme assinaturas constantes à folha 01 do segundo livro
de presença. A reunião foi iniciada pela Presidente, a Ilustríssima Sr 3 . Zelma Luzia da Silva

Costa, que cumprimenta a todos e passa para a aprovação da 42 ata da reunido ordinária

e 2 7' ata da reunião extraordinária do COMAM, depois de aprovada é passado para os

informes, onde o Conselheiro Jaderci César Cardoso se manifesta ao dizer que deixou em
aberto numa reunião do COMAM para que os Conselheiros ficassem à-vontade em visitar
o Parque Temático Recanto Cardoso, onde apenas uma Conselheira apenas esteve por lá.
Aproveitando o ensejo, a presidente propõe marcar uma agenda neste Parque para que os
Conselheiros possam constatar como hoje este Parque se encontra. Todos os presentes
aprovam a proposição, marcando para o dia vinte e cinco de novembro de dois mil e nove,
no horário das dezesseis horas, tendo como ponto de saída a SEMAT, no entanto é avisado

ainda que a informação será passada por e-mail aos outros Conselheiros que não estão
presentes nesta reunião. Continuando aos informes, o Sr. José Maria dos Santos silva,
conselheiro Titular da CONALT, diz ter ido a SEOVI - Secretaria Municipal de Viação e
Obras, onde sua conversa com o Secretário não foi boa, porque ele não tomou nenhuma
atitude para impedir o aterro feito nas aproximidades da Peixaria do Fuminho, localizada
na Orla do Cais, aterro esse feito de madrugada pelo empresário Visconde que está
construindo uma casa, a qual está fechando uma parte do Rio, sendo que quando chegar o
inverno corri certeza alagará as casas ali próximas. A palavra é passada a Sra. Zelma Luzia
da Silva Costa, presidente do COMAM que propõe juridicamente que este Sr. formalize a
denúncia na procuradoria da República em Altamira e no Ministério do Planejamento!
Secretaria do Patrimônio da União em Belém, mas para isso é necessário pegar assinaturas
das pessoas do bairro para que haja diligência técnica, no entanto a parti daí o Conselho

pode ajudar na tramitação. Mudando de assunto, a presidente fala acerca da reunião
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anterior que aconteceu tendo a participação do Sr. Renê de Jesus Gomes, gerente da
COSANPA, o mesmo explicou sobre a obra e a chefia maior dele nos enviou um e-mail,
por isso Sr. Renê falou que lavou todas as caixas a pedido determinado pelo Ministério
Público e afirmou que o Conselho pode estar fazendo uma visita nas obras e estação de
tratamento da COSANPA, por isso devemos marcar uma agenda. Todos concordaram e
marcou para o dia vinte e sete (sexta-feira), ás quatorze e trinta, tendo como ponto de saída
a SEMAT, sem esquecer que marcaremos com o Sr. Renê de Jesus essa mesma agenda. No
terceiro ponto de pauta: Organização de eventos turísticos para o verão 2010. E
informado ao Conselho pela a Sra. Zelma Luzia da Silva Costa, Secretária da SEMAT e
presidente do COMAM que qualquer evento que seja realizado tem que ter conhecimento
prévio na SEMAT para que seja autorizado ou não a ocorrência do mesmo, até porque já
foi feito o trabalho pela SEMAT em montar todos os tópicos no que irá precisar nos bares e
outros. Nesse momento é falado pelo o Sr. Jaderci César Cardoso, representante do Parque
Temático Recanto Cardoso acerca de um bar a beira da estrada que leva ao seu
empreendimento, a Sra. Zelma se manifesta ao dizer que o Conselho estará a disposição
para ajudar se caso precisar e a SEMAT também, deixando claro que essa denúncia pode
ser feita até mesmo pelo telefone. No quarto ponto de pauta: Operação Arco Verde Terra
Legal. E explanado pela presidente do COMAM que dentro da Casa Civil da Presidência,
tem a Operação Arco Verde, programa esse que estará sendo executado no Distrito de
Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra, estando na interlocução a SEMAT. Em seguida é
explicado que houve uni evento do qual eu na posição de Secretária do Meio Ambiente do
Município junto com a Prefeita participamos, excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula
da Silva estava presente, onde entregou o titulo definitivo de terra á uni casal do Município
de Novo Progresso. Prosseguindo avisa que haverá uma base em Altamira para combater o
desmatamento, sendo que estarão chegando duzentas pessoas em Altamira em 2010, até um
equipamento de tecnologia de Israel, onde será possível com precisão em até quarenta e
oito horas fazer um relatório de ilícito ambiental. Então o mundo todo nesse momento olha
para este município devido termos o maior mosaico eni unidades de conservação.
Finalizando, Sra. Zelma Luzia da Silva Costa comenta das pautas para a reunião do dia
vinte e sete, que será acerca da Gleba Bacajaíl em 2010 e a prestação de contas das
empresas mineradoras que estão fazendo projetos de Educação Ambiental e possíveis
encaminhamentos da visita/COSAMPA de Altamira. Nada mais tendo a tratar; eu, Gleice
Gomes de Almeida, responsável por secretariar esta reunião, lavro a presente ata que será
assinada por mim e pela presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Altamira,
20 de novembro de dois mil e nove.
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